REGULAMIN SZKOLNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA W POZNANIU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Uczeń zobowiązany jest do:
1) wchodzenia do budynku szkolnego dolnym wejściem o godz. 7.50; uczniowie klas 4-6, którzy przyjdą do
szkoły wcześniej czekają na łączniku, a uczniowie klas 1-3 w świetlicy szkolnej lub na łączniku; w
przypadku, gdy rozpoczynają lekcje później – wchodzą na piętro dopiero po dzwonku na przerwę,
2) punktualnego przychodzenia na lekcje,
3) poszanowania mienia szkolnego i cudzej własności (w przypadku dokonania celowej szkody, rodzice
ponoszą koszty napraw i remontów),
4) zachowania czystości w miejscu przebywania,
5) kulturalnego zachowania w kontaktach z dorosłymi i kolegami (okazuje szacunek, stosuje formy
grzecznościowe),
6) zgłaszania problemów dyrektorowi, nauczycielom w relacji między uczniami (zakaz samowolnego
wymierzania kary),
7) cichego i kulturalnego spożywania posiłków w stołówce szkolnej,
8) pozostawiania okryć w szatni,
9) noszenia stroju dostosowanego do potrzeb i wymagań szkoły (ubiera się schludnie),
10) w czasie uroczystości szkolnych i ważnych wydarzeń obowiązuje strój galowy,
11) dbania o zieleń w klasach i na trenie przyszkolnym,
12) kulturalnego zachowania się w toaletach,
13) wrzucania śmieci do koszy.
2. Zabrania się:
1) przynoszenia artykułów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych,
2) przynoszenia rzeczy cennych - chyba, że na własną odpowiedzialność (np. telefony komórkowe, sprzęt
elektrotechniczny), szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione cenne przedmioty,
3) pozostawiania pieniędzy w kurtkach,
4) działań szkodzących zdrowiu i życiu, np. palenia tytoniu itp.

Rozdział 2
Zachowanie ucznia
§ 2.
1. Zachowanie ucznia na lekcji.
1) Lekcje rozpoczyna i kończy nauczyciel.
2) Rozmawiamy ze sobą spokojnie, panujemy nad emocjami.
3) W klasie obowiązuje stałe miejsce, którego nie zmieniamy samowolnie, dbamy o nie.
4) Uczeń:
a) jest przygotowany do lekcji, posiada niezbędne pomoce,
b) wykonuje polecenia nauczyciela,
c) nie przeszkadza kolegom i nauczycielowi w czasie pracy na lekcji,
d) gdy ktoś mówi, słucha i nie przeszkadza,
e) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
f) jest zdyscyplinowany,
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g) nie huśta się na krzesłach,
h) nie odwraca się,
i) nie chodzi samowolnie po klasie,
j) nie korzysta z telefonu komórkowego,
k) nie przebywa w klasie na przerwach,
l) nie przebywa w klasie w okryciu wierzchnim.
2. Zachowanie ucznia podczas przerw:
1) Uczeń ma obowiązek:
a) wychodzenia z klasy na korytarz podczas małych przerw,
b) spędzania dużych przerw na boisku szkolnym przed wejściem głównym, z wyjątkiem przypadków
szczególnych,
c) wykonywania poleceń nauczycieli dyżurnych,
d) zgłaszania niepokojących wydarzeń nauczycielowi dyżurnemu,
e) zachowywać się kulturalnie:
 nie uczestniczy w bójkach,
 nie hałasuje, nie krzyczy,
 bawi się zgodnie, nie kłóci się, nie stwarza zagrożenia dla innych,
 jest miły, koleżeński, nie przezywa, nie wyśmiewa,
 pomagać sobie w trudnych sytuacjach.
2) Zabrania się:
a) samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć dydaktycznych, przerw,
b) biegania po korytarzach, schodach,
c) wychylania się przez okna,
d) siadania na parapetach,
e) brudzenia ścian, opierania się o nie,
f) grania w piłkę na korytarzach,
g) jazdy na wrotkach, rolkach, hulajnogach, rowerach na korytarzach i na boisku w czasie przerw,
h) wchodzenia na murki, drzewa, śmietniki na boisku,
i) przepychania się w szatni (czeka na swoją kolejkę).

Rozdział 3
Kary za nieprzestrzeganie regulaminu
§ 3.
1.
2.
3.
4.

Upomnienie,
Nagana dyrektora, wychowawcy – wpis do dziennika,
Obniżenie oceny z zachowania,
Zawieszenie w prawach ucznia.
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